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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0014/2021-SEMSA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2021-SEMSA 

 
O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, órgão municipal, sediada na Rua Padre Vitorio, s/nº - Bairro: Centro - CEP: 68430-
000 – Igarapé-Miri/PA, CNPJ: 11.373.369/0001-66, neste ato representado pela 
Secretária, Sra. NAZIANNE BARBOSA PENA, portadora do CPF nº 934.008.102-15 e RG 
nº 5451428 SSP/PA e a EMPRESA, P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME, sediada 
à R PAES DE CARVALHO, nº600, Bairro: Nova Olinda - Castanhal, Inscrita no CNPJ sob 
nº 07.606.575/0001-00, neste ato representado por Jose Luiz Ferreira de Araujo, portador 
do RG sob nº 3899353 PC/PA, e do CPF sob nº 056.125.192-49, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, RESOLVE registrar 
os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, 9.488 de 2018 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CÂMARA PARA 
CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS IMUNO TERMOLÁBEIS) Nº DA 
PROPOSTA 11.373.369000/1190-07, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, especificado no Termo de Referência, 
Anexo do edital do Pregão nº. 00/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como 
a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas 

na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor Unitário 
Prazo 

garantia ou 
validade 

01 
CAMARA DE 
HEMODERIVADOR/ 
IMUNOTERMOLABEIS.  

ELBER Unid. 01 R$ 23.500,00 12 meses 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *Configuração Vertical, com abertura de porta frontal reversível; *Gabinete externo em aço inoxidável ou aço 
carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó;*Montado sobre rodízios giratórios, com sistema de freios DE acionamento frontal. 

Rodízio construído todo em metal, inclusive acionador de freio, com travamento anti-corrosão. Banda de rodagem revestida em látex, silicone ou 

assemelhado que não danifique o piso; *Gabinete interno em aço inoxidável;*Gabinete composto por, no mínimo, 05 gavetas (ou prateleiras), em aço 
inoxidável, perfuradas e deslizantes, com distància mínima entre elas ajustável e sistema de travamento. Quantidade mínima de 5 unidades para 

volume aproximado de 200 litros; *Isolamento térmico em poliuretano injetado, espessura mínima de 70 mm; *Sistema de iluminação interna do 

gabinete por led, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada; *Porta de Vidro, com sistema 
antiembaçante "NO FOG ". Fechamento automático com vedação de perfil magnético. Sistema de travamento com chave ou senha;*Dimensão externa 

aproximada em "cm" (compatibilizar com volume útil, área da unidade e disponibilidade de mercado); *Volume útil de Armazenamento da câmara 

interna em “litros” (400 litros); *Refrigeração com circulação de ar forçado;*Distribuição térmica homogênea no interior da câmara;*Degelo 
automático seco com evaporação de condensado;• Meio Refrigerante livre de CFC; *Compressor hermético selado, alimentação elétrica AC; *Painel 
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de comando com display na parte superior do equipamento: *Display LCD ou LED com apresentação das informações em português da temperatura 

de momento, máxima e mínima (em °C), nos intervalos selecionados;*Chave geral liga/desliga localizada no painel principal;*Botões de comando 
tipo membrana ou touch screen. '*Botão para Silenciamento de alarme;*Sistema de segurança para travamento de faixa de temperatura programável 

por senha,*Memoria da programação das temperaturas (sei point, mínima e máxima) selecionado mesmo mediante desligamento do 

equipamento;*Função de Alarme audiovisual de temperatura fora do intervalo de mínima e máxima programável;*Alarme audiovisual temporizado 
de abertura de porta em intervalo programável;*Sistema de discagem para notificação de alteração da temperatura selecionada de energia eletrica, no 

minimo três números de telefone selecionáveis,*Sistema de auto teste das funções programadas e simulação de teste dos alarmes; 

 
3. VALIDADE DA ATA 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, 

podendo ser prorrogada a interesse da Administração. 
 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as  negociações junto ao(s) fornecedor (ES). 

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (ES) para negociar 
(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e. 

4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou. 
4.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
4.8.1. Por razão de interesse público; ou. 
4.8.2. A pedido do fornecedor.  

 
5. CONDIÇÕES GERAIS 
5.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as obrigações 

da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
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ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3. (três) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  
 
 
 

Igarapé-Miri/PA, 23 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
11.373.369/0001-66 

Sra. NAZIANNE BARBOSA PENA 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
 
 
 

P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME 
CNPJ sob nº 07.606.575/0001-00 

Jose Luiz Ferreira de Araujo 
CPF Nº 056.125.192-49 
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